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Hej Harald
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Tack för ditt brev om ett viktigt område. Vi vill börja att tacka för ditt engagemang kring
personer med allvarlig psykisk sjukdom och dess kroppsliga hälsa.
Ditt och din förenings arbete så har i högsta grad bidragit til att vi i Region Skåne fattat
beslut om att avsätta 6 miljoner på helårsbasis för att stärka just den kroppsliga hälsan
hos de med allvarlig psykisk sjukdom.
Vi kommer så klart noga följa denna satsning och se till att de skapas former för en
bättre samverkan mellan Psykiatri Skåne och Primärvården i Skåne. Samtliga
verksamheter måste finna bättre former för samverkan och det är därför vi har som
ambition att sätta en målrelaterad ersättning på att de så kallade samordnade
vårdplaneringarna av patienter med allvarlig psykisk sjukdom. I dagsläget är det
fortfarande så att vårdplaneringar är vanligare vid vården av de äldre med många
kroppsliga sjukdomar än vid psykisk sjukdom.
Vi delar uppfattningen att det hälsofrämjande arbetet skall omfatta alla delar av vården.
Redan inför 2013 kommer vi skruva upp våra redan högt ställda mål ifråga om detta. Det
kan exempelvis finnas anledning att se över hur vi kan stärka arbetet med fysisk aktivtet
på recept.
Slutligen din fråga om gällande konferens om den ökade kroppsliga ohälsan hos
personer med allvarlig psykisk sjukdom. Det är beklagligt att denna konferens inte
kommer till stånd i höst, men den kommer att gå av stapeln till våren. Vi anser frågan är
alltför viktig för detta. Så klart hoppas vi på flera inspel kring denna konferens från så väl
brukarorganisationerna verksamma inom den fördjupade dialogen, som finns inom
ramen för Hälso - och Sjukvårdsnämnden, som brukarorganisationer verkande utanför
denna dialog.
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